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Τρί, 18/07/2017 - 16:16Γλυκιά γεύση από το πρώτο Lesvos Food Fest "Μετανάστες στη Λέσβο πριν από 19 εκατομμύρια χρόνια" στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβο
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Τετάρτη, 30/12/2015 | Αστυνομικό Ρεπορτάζ

Άλλος ένας μετανάστης Αφγανικής αυτή τη φορά καταγωγής με 45 πλαστά υπηρεσιακά έγγραφα προσωρινής διαμονής συνελήφθη σήμερα το πρωί
στο λιμάνι της Μυτιλήνης.

Ο συλληφθείς έφτασε σήμερα το πρωί στη Λέσβο με το πλοίο της γραμμής από τον Πειραιά.

Στις αποσκευές του βρέθηκαν τα πλαστά υπηρεσιακά σημειώματα.

Οι διωκτικές αρχές θεωρούν ότι ο συγκεκριμένος μετανάστης όπως και ένα μετανάστης από την Αλγερία που συνελήφθη χθες με τον ίδιον ακριβώς
τρόπο και 67 αυτός πλαστά υπηρεσιακά σημειώματα δεν είναι παρά τα «βαποράκια» κυκλώματος που κατασκευάζει και διακινεί τέτοια πλαστά
έγγραφα.

Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά τα έγγραφα φέρονται να έχουν εκδοθεί από την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Μυτιλήνης και σε όλα οι κάτοχοί
τους εμφανίζονταν ως Σύροι. Εικάζεται δε πως προορίζονται για μετανάστες Μαροκινής ή Αλγερινής καταγωγής δηλαδή για άτομα που δεν
δικαιολογούν προσφυγικό προφίλ που θα τους επιτρέψουν την αναχώρηση τους από το νησί και στη συνέχεια το πέρασμα των συνόρων μέχρι τις
χώρες της κεντρικής Ευρώπης. Το σημερινό είναι το τέταρτο περιστατικό με πλαστά υπηρεσιακά σημειώματα που εντοπίζεται από τις διωκτικές αρχές
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στη Λέσβο το τελευταίο δίμηνο.

Τέλος σε απόδειξη ότι πέρα των αποκαλυφθέντων υπάρχουν κι άλλες ομάδες διακινητών τέτοιων
πλαστών εγγράφων η Αστυνομική Διεύθυνση Λέσβου ανακοίνωσε σήμερα 14 συλλήψεις
μεταναστών από χώρες της βόρειας Αφρικής. Συγκεκριμένα συνελήφθησαν επτά υπήκοοι Μαρόκο,
έξη υπήκοοι Αλγερίας και ένας υπήκοος Τυνησίας, ηλικίας από 18 έως 30 ετών. Στο σύνολο τους
κατείχαν πλαστά υπηρεσιακά σημειώματα.
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Συγκρούσεις και φωτιές στη Μόρια (/articles/news-categories/astynomiko-reportaz/sygkroyseis-kai-foties-sti-moria)

 

Σοβαρές συγκρούσεις, για μια ακόμα φορά, βρίσκονται σε εξέλιξη μέσα στο Κέντρο Υποδοχής και
Ταυτοποίησης Λέσβου, στη Μόρια, ανάμεσα σε πολυάριθμες ομάδες διαμαρτυρόμενων μεταναστών -
κυρίως Αφρικανών- και ισχυρών δυνάμεων της Αστυνομίας.
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17/07/17 - 18:53
28χρονος προσπάθησε να φύγει από τη Λέσβο παρά τους περιοριστικούς όρους για τη μη
απομάκρυνση του από το νησί (/articles/news-categories/astynomiko-reportaz/28hronos-prospathise-na-fygei-apo-ti-

lesvo-para-toys)

Συνελήφθη, χθες (16-07-2017) στον αερολιμένα της Μυτιλήνης, από αστυνομικούς του Τμήματος
Διαχείρισης Μετανάστευσης Λέσβου, ένας  28χρονος αλλοδαπός, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε
δικογραφία  για πλαστογραφία πιστοποιητικού και για απόπειρα παραβίασης...
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16/07/17 - 21:23
Κλοπή στο Ναυτικό Όμιλο Μυτιλήνης από 13χρονο... (/articles/news-categories/astynomiko-reportaz/klopi-sto-

naytiko-omilo-mytilinis-apo-13hrono)

Συνελήφθη, χθες (15-07-2017) στη Μυτιλήνη, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας
Μυτιλήνης, ένας ημεδαπός ηλικίας 13 ετών, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για κλοπή.

 
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας, ο 13χρονος, κατά το...
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Η ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΣΕ ΕΙΚΟΝΕΣ
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